
 

   
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION 

ET DE LA MODERNISATION 

——— 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

——— 

Sous-direction de la Formation et des Concours 

——— 

Bureau des Concours et Examens professionnels 

RH4B 

 

 

 
  

  

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI DE 

SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE GENERAL) 

AU TITRE DE L'ANNÉE 2021 

 

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 

Jeudi 24 septembre 2020 

PORTUGAIS 

Durée totale de l’épreuve : 3 heures 

Coefficient : 2 

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. 

Barème de notation : composition en portugais 12 points ; traduction en français 8 points 

 

 

COMPOSITION EN PORTUGAIS 

Composition en portugais à partir d’une question, rédigée dans cette même langue, liée à l’actualité. 
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SUJET : 

Analise a maneira como o Brasil enfrentou a epidemia de Covid-19 : Estado Federal, 

Estados, sociedade civil… 
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TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en portugais 

TEXTE AU VERSO 

  



 

A terceira onda: crise ambiental nubla o Brasil pós-Covid 

País vive sob risco de boicote externo caso queimadas e devastações não diminuam  

Veja, 14 de junho 2020  

Na última terça-feira (9), o vice-presidente Hamilton Mourão insuflou dados sobre a preservação 

ambiental no país. Logo após dizer que a imagem nacional “vem sendo extremamente atacada de forma 

injusta”, o general anunciou que o desmatamento em maio caiu ao menor patamar histórico. Ninguém 

soube explicar de onde saiu tal dado, e a promessa é a de que na próxima semana seja divulgado um 

relatório sobre a operação comandada pelo vice na Amazônia. O que se sabe até agora é que, de acordo 

com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o desmatamento em maio provocou a destruição 

de 829 quilômetros quadrados na região, a mais alta taxa desde 2015. E, de forma consolidada, o 

desmatamento na região aumentou 34% em um ano, devastando mais de 10 mil quilômetros quadrados 

da floresta entre agosto de 2018 e julho de 2019 – índice, portanto, que reflete apenas metade do 

primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro. 

Além de algum reparo nos números, a declaração de Mourão demonstra o esforço do país em lustrar o 

cenário ambiental, um tanto deteriorado aos olhos do mundo. Em Brasília, setores do governo chamam 

de “terceira onda” o que pode vir nos próximos meses, quando espera-se que a pandemia do coronavírus 

comece a arrefecer e a economia volte a girar. Os meses entre agosto e setembro, quando a chuva cessa 

na região amazônica, são um período de festa para as queimadas criminosas, provocadas principalmente 

para o avanço da pecuária. Foi justamente neste período do ano passado, diante das cenas da floresta em 

chamas que correram o mundo, que a Noruega decidiu suspender o repasse de 133 milhões de reais ao 

Fundo Amazônia, destinado à preservação da área. 

“Vamos sofrer um ataque externo de ambientalistas. Temos índios morrendo de coronavírus e logo 

começam as queimadas. Toda a Europa, já com controle da Covid-19, ao lado de organismos 

internacionais, vai se levantar contra o país”, prevê um oficial ligado à cúpula do Exército. O vice-

presidente, que está no comando do Conselho da Amazônia desde maio, tem mantido conversas com 

embaixadores, empresários e jornalistas estrangeiros prometendo soluções para a crise na floresta e em 

busca da retomada da credibilidade no país, além das visitas constantes às regiões sob risco. 

Coordenador do Programa de  Monitoramento da Amazônia, vinculado ao Inpe, Cláudio Almeida 

ressalta ainda que o país não vai conseguir cumprir o acordo firmado na COP-15, quando ficou 

convencionado que em 2020 o desmatamento estaria na marca dos 4 mil quilômetros quadrados – o 

último dado aponta para os 10 mil quilômetros. “O desmatamento é cruel demais para os negócios. 

Daqui a pouco, vai haver uma grande dificuldade para vender os produtos, porque vai estar colado nele 

um selo de que é ecologicamente inadequado. Esse desgaste de imagem para um país como um todo é 

preocupante”, afirma. 

 


